
  

  

  

  

مدرن:  شعر مدرن وشعر پستسازي در شعر نو،  بررسي فرايندهاي واژه

  موردي نيما، شاملو و براهني مطالعة
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  شناسي همگاني، دانشگاه الزهرادانشجوي دكتراي زبان
 

  چكيده

از اشعار نيما، شاملو و براهني  هايي سازي در نمونه هاي واژه پژوهش حاضر به بررسي فرايند

هاي حاصل از انواع فرايندهاي  پردازد. واژه مدرن مي عنوان پيشگامان شعر نو، مدرن و پست به

هاي اين پژوهش  يافتهاين شاعران بودند شمارش شدند.  زبانِ هايي كه ويژة ، و نيز واژهسازي واژه

و  %46.92در شعر شاملو فرايند اشتقاق با ، %57.97در شعر نيما فرايند تركيب با  نشان داد كه

سازي هستند. در شعر  پركاربردترين فرايندهاي واژه %38.27در شعر براهني هر دو فرايند با 

 متعلق به زبانِ ها از مجموع واژه %22.5و در شعر براهني  %36.61، در شعر شاملو %23.71نيما 

درن شاملو بيشتر از شعر نوي نيما و شعر سازي در شعر م و به اين ترتيب واژه شعر آنان است

از مجموع  ،واژگاني در شعر شاملو بيشتر است اين، تنوع بر . عالوهاست مدرن براهني پست

از  %76.81كه  حالي ، در% قيدند26.92صفت و  %53.07اسم،  %20او  شعرِ هاي ويژة واژه

اي از مجموع  ي، يعني بخش عمدهشعر براهن هاي ويژة از واژه %64.19شعر نيما و  هاي ويژة واژه

توان  ميشعر نو، شعر مدرن و شعر پست مدرن،  هاي سبكيِ با توجه به ويژگيو  اند ها، صفت واژه

يعني در حالي كه براي نيما و  ،تفاوت نگرش اين سه شاعر است گفت كه اين تفاوت نتيجة

  هاي آن نيز توجه ويژه دارد. گر كانون توجه است، شاملو به كنش و ويژگي براهني كنش

  .، نيما يوشيج، احمد شاملو، رضا براهني، تركيب، اشتقاقسازي واژهها: واژهكليد

                                                
1. f_ghatreh@yahoo.com  

2. niloofarebrahimi88@yahoo.com 
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  مقدمه - 1

شود اما نسبت به نُرم عصر تغييراتي دارد. سپس اين تغييرات  خود بنا مي ادبيات بر زبان دورة«

شود و بدين ترتيب هم زبان بر ادبيات و هم ادبيات بر زبان تأثير  بعد جزو زبان مي در دورة

شعر در زبان صورت  بنديِ ). شاملو بر اين باور است كه شكل381	:1381	(شميسا،» نهد مي

بهره برد  بندي هاي زبان براي اين شكل امكانات و ظرفيت بتوان از همة ترديد بايد د و بيگير مي

هاي پوياي  ايندفر ،هاي زبان ترديد يكي از امكانات و ظرفيت . بي)23:1379 (به نقل از رهنما،

  سازي هستند. واژه

شناسان  همواره مورد توجه زبان ،ها و فرايندهاي دخيل در ساخت آنها ساختمان واژه مطالعة

توان آنها را به دو گروه ساده يا بسيط، و پيچيده يا  ها مي ه است. از منظر ساختمان واژهبود

اي كه  بسيط يا ساده و واژه فقط يك تكواژ داشته باشد، واژة اي كه واژه«كرد.  بسيط تقسيم غير

 1. بوي)84: 1386، (شقاقي» شود غيربسيط ناميده مي چند تكواژ تشكيل شده باشد، واژةاز 

سازي اختصاص داده و در آن به تفصيل به دو  ) فصلي از كتاب خود را به فرايندهاي واژه2007(

هاي جديد، شامل  ر ساخت واژههاي ديگ پرداخته است. او شيوه 3و تركيب 2فرايند اشتقاق

اين فرايندها  ناميده است. 8آفريني را واژه 7سازي و كوتاه 6، اختصارسازي5سازي ، سرواژه4آميزش

توان قواعدي  دو فرايند اشتقاق و تركيب برخوردار نيستند و نمي در هيچ زباني از ميزان زاياييِ

فرايندهاي  د، به همين سبب آنها را در زمرةدست دا راي ساختن واژه بر مبناي آنها بهعام ب

  ).103- 110: 1386كنند (شقاقي،  سازي مطرح نمي زاياي واژه

سازي را در شعر نوي نيما، شعر مدرن  ش خواهيم كرد انواع فرايندهاي واژهدر اين مقاله تال

ها  ريك از اين شعو ميزان كاربرد آنها را در هر كنيم سيمدرن براهني برر شاملو و شعر پست

هاي  به شرح انواع فرايند 2حاضر به اين ترتيب است كه در بخش  مشخص نماييم. ساختار مقالة

مدرن  توضيح مختصري پيرامون شعر نو، مدرن و پست 3داخت. در بخش سازي خواهيم پر واژه

                                                
1. G. Booij 

2. derivation  

3. compounding  

4. blending  

5. acronym  
6. abbreviation  

7. clipping  

8. word creation 
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هاي منتخب اشعار اختصاص داده شده است و  به تحليل نمونه 4ارائه خواهد شد، بخش 

  آمده ارائه خواهد شد. دست به نتايجِ 5درنهايت، در بخش 

  

  سازي هاي واژه فرايند -2

  سازي يعني اشتقاق و تركيب خواهيم پرداخت. واژه ين بخش به توضيح دو فرايند عمدةدر ا

  

  اشتقاق - 2-1

هاي  جديدي است كه به فهرست واژه ست و برونداد آن واژةاشتقاق فرايندي كامالً واژگاني ا

نيز در تعريف اشتقاق  )72: 2007( بوي). 44- 45: 1998، 1ردي د (بيقاموسي تعلق دار

، تكرار و 3افزايي، تبديل وند از راه 2ها واژه اشتقاق عبارت است از ساخت قاموس«نويسد:  مي

كه به  ،داند هاي قاموسي مي ترين نقش فرايند اشتقاق را ساخت واژه او اساسي». 4ريشه و الگو

 ها نيز طبقة ها قيد از زبان اريهايي مانند اسم، فعل و صفت تعلق دارند، البته در بسي مقوله

 واژگانيِ خالف سه مقولة ها اين است كه برخاص آن دهند و ويژگيِ را تشكيل مي باز واژگانيِ

هاي  گيرند. واژه عنوان درونداد در فرايندهاي ساخت واژه مورد استفاده قرار نمي معموالً به ،ديگر

 (همان:خود تعلق داشته باشند  ايةاي متفاوت از مقولة پ ست به مقولهمشتق ممكن ا قاموسيِ

سازي و  سازي، صفت سازي، فعل ) انواع فرايندهاي اشتقاق را شامل اسم2007. بوي ()51	-52

  آورد (همان). شمار مي را نيز نوعي اشتقاق به اين، تبديل بر عالوه داند، ازي ميقيدس

) اين سه 46-50 :1988يرد ( ، بيسه ديدگاه عمده وجود دارد ،نسبت به فرايند اشتقاق

افزايي  وند ، يعني5واژگاني اشتقاق را گزينشِ ،ديدگاه نخست :ديدگاه را اينگونه بر شمرده است

) و 1985( 8)، اسپروت1982( 7)، سلكرك1992 ؛1981( 6ليبرداند، كه در سطح واژه مي

)، 1992( 10اند. ديدگاه دوم، يعني ديدگاه اندرسون ) چنين ديدگاهي داشته1984( 9اسكاليسه

يا  12ها شامل درج اي از فرايند )، اشتقاق را مجموعه1981يرد ( ) و بي1994 ؛1976( 11آرونف

                                                
1. R.Beard 7. E. Selkirk 

2. Lexeme 8. R. Sproat 

3. conversion  9. S. Scalise 
4. root-and-pattern-morphology 10. S. Anderson 

5. lexical selection 11. M. Aronoff 

6. R. Lieber 12. inserting 
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درنهايت، ديدگاه سوم، يعني ديدگاه و داند.  و غيره مي 2اي ، دگرگوني واكه1سازي دوگان

شمار  اي ايستا از روابط واژگاني به )، اشتقاق را مجموعه1988( 4بي ) و باي1975( 3جكندوف

  نگريم. ما در اين مقاله از ديدگاه نخست به فرايند اشتقاق مي. "دآور مي

  

  تركيب -2-2

ها است. در فرايند  واژه ساخت قاموس ها، پربسامدترين فرايند فرايند تركيب در بسياري از زبان

سازند. در  مي را يتر بزرگ و واژةشوند ميوسي با يكديگر تركيب مدو يا چند تكواژ قا ،تركيب

كه يكي از آنها، يعني هسته، معناي  ،هاي ساده، اين فرايند شامل تركيب دو واژه است نمونه

  .)75: 2007بوي، د (كن ديگري را توصيف مي

هاي مركب معموالً  آن است. معناي واژه معناييِ فرايند تركيب به سبب شفافيت زاياييِ

هاي  شود، ما از قبل معناي سازه ساخته مي يمركب هنگامي كه واژة است. 5تركيبي حدودي تا

اگرچه  ين دو بخش است،ا معناييِ رابطة بايد انجام بدهيم فهميدنِ دانيم و تنها كاري كه را مي

 ،اين فرايند يكي ديگر از علل زاياييِ بيني نيست. پيش هايي هميشه قابل معناي چنين واژه

  آن است(همان). 6شوندگيِ تكرار ويژگيِ

مركب حائز اهميت  هاي يك واژة مؤلفه قرارگرفتنِ يبِبايد به اين نكته توجه داشت كه ترت

اي جديد با معناي جديد خواهد  ها منجر به توليد واژه اين مؤلفه جاييِ به زيرا گاهي تنها جا ،است

ند اما ا يكسان chair-armو  arm-chair هاي دو واژة زبان انگليسي مؤلفهبراي مثال، در  شد.

(كاتامبا و استونهام،  متفاوت شده است دو واژة گيريِ ها منجر به شكل فهتوالي متفاوت اين مؤل

2006 :56(.  

بيل از ق ،ي نحوييها هاي مركب، ساخت معتقد است كه بسياري از واژه )92: 1386( شقاقي

پنبه، تختخواب،  قرمز، چوب . براي نمونه، چراغاند بوده ،اضافه، همپايه (=عطفي) و انضمامي

ساز و كاهگل ساخت  و رسم، شيربرنج، سوخت و چادرنماز ساخت اضافه دارند، اسم مادربزرگ و

                                                
1. reduplicating 

2. vocalic apophony 

3. R. Jackendof 
4. J. Bybee 

5. compositional  

6. recursiveness 
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نشين، سربند، دستمال، رونويس، زودرنج،  باف، دل پاش، دست همپايه دارند، و نورافكن، آب

  پوش ساخت انضمامي دارند. بلندگو و سياه

ركيب و ت گاه هر دو فرايند«) به اين نكته نيز اشاره كرده است كه 97: شقاقي (همان

مركب  . چنانچه فرايند اشتقاق بر پاية غيربسيطروند كار مي جديد به اشتقاق، براي ساختن واژة

 -د در اين مقاله فرايند اشتقاقهاي خو ما در تحليل». سازد مشتق مي مركب عمل كند، واژة

  ايم. تركيب را جداگانه مورد بررسي قرار داده

  

  مدرن شعر نو، شعر مدرن و شعر پست - 3

 اي تازه كامل شعر فارسي به سوي مرحلةحركت » ققنوس«با سرودن شعر  1316نيما در سال 

ارائة آن با آنچه در و قافية سنتي آزاد بود و هم شكل هم از قيد تساوي » ققنوس«را آغاز كرد. 

از نظر محتوا، از  ،جديد نيمايي ود تفاوت داشت. دگرگوني در شيوةفارسي مطرح ب شعر گذشتة

). ما 47-57: 1380،مورد توجه بوده است (ياحقي ،نظر شكل ذهني و نيز از نظر شكل و قالب

  در اين مقاله از منظري ديگر به شعر او خواهيم پرداخت.

هاي شعر مدرن را  ويژگي ،»مدرن به سوي مفهوم پست« در مقالة ،)6: 1987( 1حسن

مراتب، مهارت/كالم،  داراي شكل پيوسته و بسته، هدف، طرح، سلسه«كند:  گونه توصيف مي اين

، ژانر/مرز، تركيب، حضور، محوريت،2يافته، فاصله، آفرينش/اجماع موضوع هنري/اثر پايان

عاره، گزينش، ريشه/عمق، تعبير/خوانش، مدلول، ، است4سازي ، وابسته3شناسي، الگو معنا

، 7، بدگماني6، رمزگان برتر، نشانه، گونه، تناسلي/سبب5محوري، روايت/تاريخ كبير خواننده

  ».، استعال9ن، متافيزيك، تعي8ّخاستگاه/سبب، خداي پدر

 دو دهة ،كار رفت و معماري به در 1960 ل دهةو اواي 1950 مدرن در اواخر دهة واژة پست

توان  مدرن مي هاي شعر و ادب پست هاي علوم انساني نيز مطرح گرديد. از ويژگي در رشته ،بعد

                                                
1. I. Hassan 

2. totalization 

3. paradigm 

4. hypotaxis 

5. grand histoire 

6. genital/phallic 
7. paranoia 

8. God the Father 

9.determinancy 
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مرزي و  پساساختگرا، گسيختگي زباني، بي هاي زبانيِ گيري از نظريه به ساختارشكني، بهره

ه نگا مرزهاست. سازيِ كن ريشه ،پسامدرنيسم خيالي اشاره كرد. دستور كار بنياديِ آفرينشِ

جهان  دنِدا هاست و آنان در پي نشان گسيختگي ها و گزارشگر فاصله ها به اشيا، پسامدرنيست

). 209- 211: 1388تكه گرديده است (تسليمي،  تكهپيوندهاي آن  اي هستند كه همة بيگانه

 1شكلداراي ضد «ها توصيف كرده است:  مدرن را نيز با اين ويژگي ) شعر پست1987:6حسن (

رايند/اجرا/واقعه، مشاركت، /سكوت، ف2)، بازي، تصادف، آشوب، فرسودگيباز(ناپيوسته، 

، 4، تضاد، غياب، پراكندگي، متن/بينامتن، علم بيان، همنشين3زدايي/واسازي شآفرين

، ضد تعبير/اشتباه در خوانش، دال، تحريري 6زيرزميني/سطح ، مجاز، تركيب، ساقة5سازي همپايه

/ نر و 8شكلي ، گويش فردي، خواستن، جهش، چند7ريخ صغيرمحوري)، ضد روايت/ تا (نوشتار

  ».12ن، حلولالقدس، كنايه، عدم تعيّ /رد، روح11تفاوت-، تفاوت10گسيختگي ، روان9ماده

  

  ها تحليل داده - 4

 ،مدرن سازي و ميزان كاربرد آنها در شعر نو، مدرن و پست با هدف بررسي انواع فرايندهاي واژه

 )1390(14شعر از شاملو 50، )1375، 13طاهباز( شعر از نيما 50شامل  ،اشعاراين هايي از  نمونه

                                                
1. Antiform 7. petite histoire 

2. Exhaustion 8. polymorphous  

3. decreation/deconstruction 9. Androg`ynous  

4. Syntagm 10. schizophrenia 

5. Parataxis 11. difference-differance 
6. rhizome/surface 12. Immanence 

ها، بوجهل من، نيما، بازگردان تن  دار صبح، جغدي پير، آي آدم پر، لكه خندد، واي بر من، گل مهتاب، شكسته . قو، مي13
خندد؟ كه گريان است؟، او را صدا  تازه، شب قورق، وقت تمام، كه مي خراب را، داستاني نهسرگشته، مردگان موت، گنج است 

دهد  خندد، ابجد، مهتاب، در شب تيره، اجاق سرد، هنگام كه گريه مي گريد، مي بزن، از دور، گندنا، نام بعضي نفرات، جوي مي
ام، در  گردد، در ره نهفت و فراز ده، در بسته دودهايي، باد ميساز، با قطار شب و روز، بر فراز دشت، جاده خاموش است، بر فراز 

، همه شب، در كنار »را ري«ست ...،  ام ابري دمان، هنوز از شب، مرغ شباويز، شب است، داروگ، خانه شب سرد زمستاني، تا صبح
  رودخانه، هست شب، فرق است، برف، بر سر قايقش، ترا من چشم در راهم.

، بر سنگفرش، ماهي، »هواي تازه«تان زندگي است و شبانه از كتاب  ه، افق روشن، براي شما كه عشقمرگ نازلي، شبان. 14
، شبانه، شكاف و مرثيه از كتاب »آيدا در آينه«، شبانه، من و تو، آيدا در آينه، ميعاد از كتاب »باغ آينه«طرح، باران از كتاب 

، شامگاهي، »ققنوس در باران«ازي ديگر...، نقش و اسباب از كتاب اند ، مرگ ناصري، چشم»آيدا: درخت و خنجر و خاطره!«
، »شكفتن در مه«، فصل و سرود براي مرد روشن كه به سايه رفت از كتاب »هاي خاك مرثيه«تمثيل، مرثيه و شبانه از كتاب 

آميختن از كتاب  ن، محاق و درگونه مرد شبانه، شبانه، غريبانه، ترانة تاريك، بر سرماي درون، شبانه، شبانه، تعويذ، از اين
، ترانة كوچك، عاشقانه و رستاخيز از »دشنه در ديس«، شبانه، شكاف، باران، خطابة تدفين و شبانه از كتاب »ابراهيم در آتش«

در «، حكايت از كتاب »صله مدايح بي«دم، كويري، ترانة اشك و آفتاب از كتاب  ، سپيده»هاي كوچك غربت ترانه«كتاب 
  ».آستانه



 7 /سازي در شعر نو فرايندهاي واژهبررسي 

 
هاي  انتخاب شد؛سپس واژه ،پيشگامان اين دو جريان ادبي عنوان به)1374(1شعر از براهني 45و 

ها، آنهايي  وع اين واژهتركيب شناسايي و از مجم -حاصل از سه فرايند اشتقاق، تركيب و اشتقاق

هاي پژوهش اشاره  . در ادامه به يافته2زبان اين دو شاعر بودند مشخص و شمارش شدند كه ويژة

  شود. مي

  

  اشتقاق - 1- 4

- واژه) و مشتق 119واژه)، مركب ( 140مشتق ( واژة 291منتخب نيما، در مجموع  شعر 50در 

او  زبان شعرِ ها، ويژة از مجموع واژه %23.71 واژه، يعني 69واژه) شناسايي شد كه  32مركب (

  اند. ارائه شده 1 ها در جدول شمارة ي از اين واژههاي بودند. نمونه

  

  شعر نيما  هاي ويژة هايي از واژه نمونه -1جدول 

  
  

                                                
ه، پس از  دف، دهان، وسوسة سؤال، فواره، ماه، نيامد، مهرباني، پاييز در تهران، بازگذشتن، تابستان تصوير، هـ. 1

سوزد، روياي روبرو، ببين، بهار، پنجره را باز كن، هفت، آواز،  ديدار، وارونه، از هوش مي، پلة آخر، موسيقي، مي
حرف، حتي اگر صدا، صداي آخر دنيا باشد، گشت و بازگشت، هاي اتاق، دروني، تصادف، نسيم و خاكستر،  آدم

ها، انگار خواب نيز همان خواب نيست، حضور، ستايش، آه، آن چند ثانيه!  شكسته، خطاب به پروانه
ام، در اين زمين زيباي بيگانه،  َشمن، آنچه نوشته-بينم، با احمد شاملو، زن ، سوكنامه، شُرّا، حاال مي»باستوركيتون«

  .»ها خطاب به پروانه«زيم، نگاه چرخان از كتاب سو مي
 تقريبيِ بودنِ اين براي نزديك تر از اشعار دو شاعر ديگر بودند، بنابر الزم به توضيح است كه اشعار براهني طوالني. 2

  تعداد شعرهايي كه از او انتخاب كرديم كمتر است. ،ها تعداد واژه
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ها حاصل فرايند  % واژه27.53ها حاصل فرايند تركيب،  % واژه55.07 جدول باال،واژة 69از 

تركيب بودند. بنابراين، فرايند تركيب - ها حاصل فرايند اشتقاق واژه %17.39اشتقاق و 

به  %14.49هاي ويژة شعر او  ما است. از مجموع واژهسازي در شعر ني پربسامدترين فرايند واژه

توان  قيد تعلق دارند. نتايج مذكور را مي به طبقة %8.69به طبقة صفت و  %76.81طبقة اسم، 

  ان داد.نش 2و  1هاي  در نمودار

  

  
  سازي در شعر نيما هاي واژه فرايند -1نمودار 

  

  
  هاي واژگاني در شعر نيما مقوله -2نمودار 

  

  حليل شعر شاملوت - 2- 4

واژه)،  188مشتق ( :واژة 355ي قرار گرفت، در مجموع شعري كه از شاملو مورد بررس 50در 

واژه، يعني  130كه از اين ميان  ،واژه) شناسايي شد 21مركب (-واژه) و مشتق 146مركب (

  اند. ارائه شده 2 ها در جدول شمارة يي ازاين واژهها زبان شعر شاملو بودند. نمونه ، ويژة36.61%

ها حاصل فرايند تركيب  % واژه43.07ها حاصل فرايند اشتقاق،  % واژه47.69، جدول واژة 130از 

  تركيب بودند.-ها حاصل فرايند اشتقاق واژه %9.23و 

  

27.53
55.07

17.39

14.49

76.81

8.69

اسم صفت قيد
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  شعر شاملو  هاي ويژة هايي از واژه نمونه - 2جدول

  
  

سازي در شعر شاملو است. از ديگر نتايج  بنابراين، فرايند اشتقاق پربسامدترين فرايند واژه

هاي ويژة  لو است. از مجموع واژههاي حاصل از اين فرايندها در شعر شام تنوع واژه ،اين بررسي

قيد تعلق دارند. نتايج  به طبقة%26.92صفت و  طبقة به %53.07به طبقة اسم،  %20شعر او 

  نشان داد. 4و  3هاي  توان در نمودار مذكور را مي

  

  

  
  سازي در شعر شاملو هاي واژه فرايند -3نمودار 

  

47.69 43.07

9.23
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  هاي واژگاني در شعر شاملو مقوله -4نمودار 

  

عالوه بر سه فرايند  ،شعر شاملو شدة هاي گزينش كرد كه در نمونه بايد به اين نكته نيز اشاره

» نبود«، كه »شدن، خاصه در بهار نبودبودن به از «نيز مشاهده شد: » تبديل«مذكور، يك مورد 

  به صفت تبديل شده است.

  

  تحليل شعر براهني - 3- 4

واژه)،  173مشتق ( واژة 360ي قرار گرفت، در مجموع شعري كه از براهني مورد بررس 45در 

واژه، يعني  81ميان كه از اين  ،واژه) شناسايي شد 47مركب (- واژه) و مشتق 140مركب (

  اند. ارائه شده  3 ها در جدول شمارة ي از اين واژههاي زبان شعر براهني بودند، نمونه ، ويژة22.5%

كيب، و حاصل فرايند تر %38.27حاصل فرايند اشتقاق،  %38.27واژة مذكور،  81از 

تركيب بودند. بنابراين، دو فرايند تركيب و اشتقاق  -حاصل فرايند اشتقاق 23.45%

سازي در شعر براهني هستند. از ديگر نتايج اين بررسي آن است  هاي واژه پربسامدترين فرايند

هاي ويژة شعر او  هاي براهني به طبقة صفت تعلق دارند. از مجموع واژه اي از واژه كه بخش عمده

به طبقة قيد تعلق دارند. نتايج  %14.81به طبقة اسم و  %20.98به طبقة صفت،  64.19%

  نشان داد. 6و  5هاي  توان در نمودار مذكور را مي

، و 1شدة شعر براهني، عالوه بر سه فرايند مذكور، پنج مورد تكرار هاي گزينش در نمونه

ايد به آن اشاره شود تبديلِ اسم نيز مشاهده شد. نكتة مهمي كه ب 2همچنين پنج مورد تبديل

                                                
  ».هلهل هلهلَه هالي لم لم هلَه م هلَه م هلَه«، »ددف دف دف«، »ددف ددف دف دف«، »دف دف دف«، »هاي هاي. «1
ها را از يك شمال روشن سوي  هاي خيابان هاي كهن)، شمال و جنوب (جويبار . شرق (شب زرتشت شرق2

د يك شوپن به پشت يك ُشپن دف تنور تنم را بدف!)، شوپن (پيانو مي دف راند)، دف (دف هاي جهان مي جنوب
  پيانو).

20

53.07

26.92

اسم صفت قيد
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به فعل. در شعرِ او دف » شوپن«و » دف«به فعل در شعر براهني است كه عبارت است از تبديل 

 ».شوپنيد«و پيانو را بايد » دفيد«را بايد 

  

  شعر براهني  هاي ويژة هايي از واژه نمونه -3جدول 

  
  

  

 
  سازي در شعر براهني هاي واژه فرايند -5نمودار 

  

38.27 38.27
23.45
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  هاي واژگاني در شعر براهني مقوله -6نمودار 

  

سازي در شعر  دهد كه روند كاربرد انواع فرايندهاي واژه ها نشان مي نتايج اين بررسي مقايسة

كه در شعر  حالي مدرن براهني كامالً متفاوت است. در نوي نيما، شعر مدرن شاملو و شعر پست

بيشترين » اشتقاق«پربسامدترين فرايند است، در شعر شاملو فرايند » تركيب«نيما فرايند 

اند  اشته است و در شعر براهني اين دو فرايند به يك اندازه مورد استفاده قرار گرفتهكاربرد را د

  تر است. سازي معمول واژه فرايندتوان گفت كه در زبان شعر معاصر كدام  و به اين ترتيب نمي

  

  سازي در شعر نيما، شاملو و براهني هاي واژه انواع فرايند مقايسة -4جدول 

  براهني  شاملو  نيما  

مشتق
  

  %6.17  %4.61  %6.94  سازي اسم

  %27.16  %22.30  %11.11  سازي صفت

  %4.93  %20  %5.55  سازي قيد

  %38.27  %46.92  %23.61  مجموع

ب
مرك

  

  %9.87  %15.38  %8.33  سازي اسم

  %25.92  %24.61  %51.38  سازي صفت

  %2.46  %3.84  0  سازي قيد

  %38.27  %43.84  %59.72  مجموع

مشتق
 -

ب
مرك

  %4.93  0  0  سازي اسم  

  %11.11  %6.15  %16.66  سازي صفت

  %7.4  %3.07  0  سازي قيد

  %23.45  %9.23  %16.66  مجموع

20.98

64.19

14.81

اسم صفت قيد
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دهد، كاربرد دو فرايند اشتقاق و تركيب در شعر شاملو  نشان مي4 همانطور كه جدول شمارة

بيش از كاربرد اين دو فرايند در شعر براهني است و فرايند تركيب بيشترين كاربرد را در شعر 

اشتقاق در شعر براهني بسيار بيشتر از كاربرد اين فرايند -نيما داشته است. كاربرد فرايند تركيب

كاربرد  گسترة ،براهني مدرنِ ه در شعر پسترسد ك ملو است. به نظر ميدر شعر نيما و شعر شا

ديگري كه بايد به آن  دهد. نكتة وع بيشتري را نشان ميتن ،سازي انواع مختلف فرايندهاي واژه

سازي در شعر نيما و نيز شعر براهني  هاي واژه اشاره شود اين است كه محور اصلي فرايند

دهند و  ها در شعر شاملو تنوع بيشتري را نشان مي اين فرايندكه  حالي سازي است، در صفت

سازي نيز نقشي  ها در قيدسازي و اسم اي از اين فرايند سازي بخش قابل مالحظه عالوه بر صفت

توان  شعر نو، شعر مدرن و شعر پست مدرن، مي هاي سبكيِ با توجه به ويژگياند.  پويا داشته

يعني در حالي كه براي نيما و  رش اين سه شاعر است،گتفاوت ن كه اين تفاوت نتيجةگفت 

  هاي آن نيز توجه ويژه دارد. گر كانون توجه است، شاملو به كنش و ويژگي براهني كنش

  

  گيري نتيجه -5

، در شعر شاملو فرايند %59.72در اين پژوهش نشان داده شد كه در شعر نيما فرايند تركيب با 

پركاربردترين  %38.27تركيب و اشتقاق با  و در شعر براهني هر دو فرايند %46.92اشتقاق با 

توان به اين نكته اشاره كرد كه در  سازي هستند. از ديگر نتايج اين پژوهش مي فرايندهاي واژه

هاي مشتق،  از مجموع واژه %22.5و در شعر براهني  %36.61، در شعر شاملو %24.74 نيما شعر

توان گفت كه  آنان بوده است و به اين ترتيب مي شعرِ مركب متعلق به زبانِ -مركب و مشتق

مدرن براهني كاربرد  سازي در شعر مدرن شاملو بيشتر از شعر نوي نيما و يا شعر پست واژه

شعر  هاي ويژة موع واژهتر است. از مجاين، تنوع واژگاني در شعر شاملو بيش بر داشته است. عالوه

هاي  از مجموع واژه %64.19 كه حالي قيد هستند، در %26.92صفت و  %53.07اسم،  %20او 

صفت تعلق دارند. به نظر  هاي ويژة شعر نيما به مقولة از واژه %79.16اهني و شعر بر ويژة

نهاست و هاي آ كنشگران و ويژگي ،بيش از هرچيز ،رسد كه كانون تمركز نيما و براهني مي

تنها بر  كه شاملو نه  حالي ها در شعر آنها بيشتر است، در ميزان كاربرد صفت ،درنتيجه

ها از  شود و بنابراين در كنار صفت آنها نيز متمركز مي  ها و چگونگي گران، كه بر كنش كنش

گر ين موضوع مستلزم پژوهشي دياگرچه ا د،كن اي از قيدها نيز استفاده مي تعداد قابل مالحظه
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دهد كه در هر سه نوع شعر  سازي در شعر هر سه شاعر نشان مي نگاهي به ميزان صفت است.

نهايت، بايد به اين  ست. درديگري ا بيش از تمايل به ساخت هر مقولة تمايل به ساخت صفت

 مهم نيز اشاره كرد كه براهني گاهي در شعر خود اسم را به فعل تبديل كرده و با تصريف نكتة

  ابداع كرده است. 1 واژه تصور ،آن
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